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                                                              Část I. 

Základní charakteristika mateřské školy 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 

Adresa školy: Strážek č. 27, 592 53 

Právní forma: příspěvková organizace 

Vedení školy: Mgr. Anna KNOFLÍČKOVÁ 

Mateřská škola: Bc. Kateřina DVOŘÁČKOVÁ (vedoucí učitelka) 

                          Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka) 

                          Ivana ČERVINKOVÁ, DiS. (učitelka) 

Kontakty:  

 ředitelství ZŠ -  566 567 331 

 MŠ - 733 520 641 

 Jídelna - 604 725 965 

 e-mail:  zs.strazek@seznam.cz 

Zřizovatel: Městys Strážek 

Adresa: 592 53 Strážek č. 13, okres Žďár nad Sázavou 

Kontakt: 566 567 321 

 

Popis zařízení MŠ: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 32 (dvoutřídní) 

Věkové složení dětí: 2 – 7 let 

Složení dětí a jmenný seznam obcí, ze kterých jsou zapsané děti k předškolnímu vzdělávání: 

Dolní Rozsíčka – 1dítě, z toho 1 dívka 

Jemnice – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Meziboří – 6 dětí, z toho 4 dívky 

Mitrov – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Moravec – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Radkov – 2 děti, z toho 0 dívek 

Strážek – 15 dětí, z toho 5 dívek 

Žďár nad Sázavou – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Žďárec – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Dolní Rožínka – 3 děti, z toho 1 dívka 

 

Provozní doba MŠ: 6.30 – 15.30 hod 

mailto:zs.strazek@seznam.cz


Podmínky pro provoz:  

 velikost I. třídy ,,Myšky“ – 89m
2
 

 velikost II. třídy ,,Sovičky“ – 33m
2
 

 velikost umývárny – 17m
2 

 počet umyvadel 7, sprchový kout 1 

 počet WC 5, pisoáry 2 

                                      

 Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2016/ 2017 k 1. 10. 2016: 32 dětí  

 

I. třída MYŠKY - 18 dětí,  

II. třída SOVIČKY - 14 dětí 

                                                                                                                                                                                           

Průměrný počet dětí na učitelku k 1. 10. 2016: 11,68 

Průměrná docházka ve školním roce: z toho: I. třída MYŠKY – 10, 78 tj. 68,84% 

                                                                        II. třída SOVIČKY – 10, 6 tj. 75,75% 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 1 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) k 30. 6. 2017: 0 

Počet dětí s omezenou docházkou (5dní v měsíci) k 30. 6. 2017: 0 

Počet dětí s docházkou ,,ve zbývající době" k 30. 6. 2017: 0 

 

 

                                                                Část II. 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 
Zaměření mateřské školy 

Mateřská škola pracovala ve dvou třídách podle TVP vycházejících z vlastního ŠVP 

pro předškolní vzdělávání s názvem „SOVIČKY A MYŠKY OBJEVUJÍ KRÁSU SVĚTA“.    

Hlavním záměrem bylo rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího 

jedince cestou přirozeného vzdělávání. Podporovala se především tvořivost a kreativita. 

Umožnilo se strávený čas v MŠ prožít formou rozmanité a zábavné činnosti. Položily se 

základy celoživotnímu vzdělávání. Cílem bylo i dosažení rozvoje jedince po všech jeho 

stránkách a připravit jej na úspěšný a radostný vstup do základní školy.  

I přes to, že hodnotíme školní rok 2016/ 2017 jako vydařený je nutné provést změny.  

Do  1. 9. 2017 dojde k úpravě stávajícího ŠVP s ohledem na inovaci terminologie 

vycházející z celkové úpravy RVP PV a legislativy - zejména rozvinutí obsahové stránky o 

inkluzi, povinné předškolní vzdělávání a vzdělávání dětí od dvou do tří let. 



TVP budou vytvářeny na míru věkovému složení a individuálním potřebám dětí.  

Projekty, aktivity školy 

V letošním školním roce jsme pokračovali v projektech "Zahradníčci a zdravá výživa" 

a "Nechci bolavé zoubky". Společné projekty probíhaly napříč vzdělávací činností v průběhu 

celého roku. Děti si rozšířily vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti zdravého životního 

stylu také pohybovými dovednostmi. Pravidelně jsme dětem nabízeli hudebně – pohybové 

hry, zařazeno bylo i plavání (formou výletu do Městských lázní v N. M. na Moravě) a 

tancování (placené doplňkové činnosti ze strany zákonných zástupců), cvičení na balančních 

míčích. Také jsme zařazovali prvky jógy v obou třídách a nemalá pozornost byla věnována i 

prevenci plochých nohou a otužování.  

Dalšími pokračujícími aktivitami byl např. projekt „Předškolák“. Ten byl vytvořen pro 

děti v třetím ročníku předškolní docházky, který byl zaměřen na rozvoj grafomotoriky, 

čtenářské a matematické pregramotnosti. V projektu docházelo k zaměření na práci 

s pracovními sešity a vytváření pedagogické diagnostiky schopností, dovedností, návyků a 

výslovnosti. Předškoláci navštěvovali 1. ročník ZŠ ve Strážku, kde se seznamovali s 

prostředím školy a s učitelkou Mgr. Martinou Saxovou, která vedla žáky prvního ročníku a 

Mgr. Lucií Christianovou, která si připravila dětem pohádkový zápis do 1. třídy, děti 

motivovala k radostnému vstupu do ZŠ a tím i vytvořila pozitivní adaptaci na nové prostředí a 

kolektiv. Návštěvy byly velmi přínosné jak pro děti, tak pro pedagogy.  

Od listopadu probíhal vzdělávací program pro děti a jejich rodiče pod názvem 

,,Edukativně - stimulační program pro předškoláky". Tato odpolední nadstandartní aktivita 

byla nabídnuta i rodičům a jejich dětem v MŠ Dolní Libochová. Zákonní zástupci jednoho 

chlapce, který od září 2017 nastoupí do ZŠ ve Strážku, nabídku přijali a pravidelně se činnosti 

účastnili. Cílem bylo děti připravit na jednodušší přechod do ZŠ a seznámit zákonné zástupce 

s různými technikami učení a možností srovnání s ostatními účastníky programu. V rámci 

tohoto projektu byl pro předškoláky a jejich rodiče zorganizován slavnostní program 

,,Rozloučení pro předškoláky“. 

Dále jsme se zabývali projekty ke svátku Den Země a stromů. Společně s žáky 

prvního stupně ZŠ jsme vynesli Morenu a připravili programy: ,,Kytička pro maminku“, 

,,Vánoční chvilka s babičkou a dědou“. Pořádali jsme ,,Čarodějnický rej“ a v rámci 

bezpečnosti na chodníku a na silnici jsme realizovali projekt ,,Červená, stát!“ Využili jsme 

námět z loňského mapování dotazníku pro rodiče a v červnu 2017 jsme poprvé zařadili 

projekt ,,Duhový červen“, který měl za cíl propojit rodinné zázemí dětí s celou organizací, 

včetně školní jídelny. ,,Zkušební“ projekt pokládáme za velice zdařilý a předpokládáme 

pokračování i v dalším roce.  



Úspěšně byly zrealizovány Podzimní slavnosti, Dětský karneval i otevření 

Oranžového hřiště u školy ve Strážku. Průběh všech akcí byl zveřejněn v tisku, nebo na webu 

školy. 

Pozornost jsme věnovali i dalším činnostem jako je např.: adaptační program, Vánoční 

a Velikonoční dílničky a Vánoční hraní pod stromečkem společně s rodiči…. 

V průběhu měsíce května navštívila naši MŠ praktikantka Lenka Koukolová a na 

jednodenní náslech k nám přijela Barbora Čechová, která si v současné době dokončuje 

střední pedagogickou školu s předškolním zaměřením. 

Aktivně se účastníme projektu Moderní formy výuky, z které čerpáme finance na další 

vzdělávání učitelek MŠ - např. E. Pišínová dokončila logopedický kurz a I. Červinková a K. 

Dvořáčková se zúčastnily kurzu na problematiku inkluze. Dále díky tomuto projektu jsme 

měly v tomto školním roce možnost vzájemné výměny zkušeností, kdy naše mateřská škola 

hostila Mgr. Alenu Koudelkovou z MŠ v Rožné. V současné době je naplánován vzájemný 

náslech a návštěva tamějších prostor na podzim příštího školního roku. Od června 2017 

přijala celá organizace školního asistenta - paní Lenku Petlákovou, která znamená pro MŠ 

značný přínos v oblasti organizace činností. 

 

Roční plán MŠ - dle potřeby byl měněn, upravován a obohacován: 

Září 

 Adaptační program - možnost rodičů pobývat v MŠ s dítětem, které zahájilo 

předškolní docházku (první týden v září) 

 Zahájen sběr papíru 

 Projekt ,,Nechci bolavé zoubky" - pokračování, pro nově příchozí děti zahájení 

 Projekt ,,Zdravá výživa" průběžně po celý rok 

 Sovičky - pedagogická diagnostika schopností, dovedností, výslovnosti 

 Myšky - pedagogická diagnostika grafomotorických dovedností 

 Dopolední tvoření s plastelínou 

 Sestavení IVP – konzultace se zákonným zástupcem 

 20. 9. Nabídka firmy Bonita na prvky do Dětského hřiště v MŠ 

 20. 9. Vystoupení  - Kouzelník Vildomec 

 27. 9. 2015 – Schůzka spolku rodičů 

Říjen                                        

 12. 10. 2015 „Podzimní slavnosti“ - zábavní odpoledne s rodiči, s I. stupněm ZŠ  

 6. 10. Návštěva s ŠPZ – p. Fraiová                                                                                

 Tvořivé dopoledne s papírem 

 Začátek nadstandartních placených kroužků – ANGLIČTINA 

 "Předškoláci ve škole" – 11. 10. navštívení hodiny Českého jazyka v 1. třídě 

 Projekt „Den stromů“ 24.10. + ,,Uspávání broučků“ 

 25. 10. v 8:15hod – Logopedická depistáž 

 26. 10. v 15:hod Schůzka se zákon. zástupci před zahájením ESS 

 Sovičky - pokračování pedagogické diagnostiky 

 Myšky – pokračování pedagogické diagnostiky (hygienické návyky) 

 31. 10. Začátek ESS – posunut na listopad 



Listopad   

 Tvořivé dopoledne s hlínou – vánoční dárek 

 Metodická přednáška Mudr. Kaletové – doplnění projektu ,,Nechci bolavé zoubky“ 

 Pokračování Edukačně-stimulační program pro předškoláky 1x za 14 dní  

 Myšky – pokračování pedagogické diagnostiky – výslovnost a barva (metoda podej a 

poznej barvičku)  

 25. 11. - Maňáskové divadlo, přizvána MŠ Moravec 

 26. 11.  - ,,Sváteční chvilka s babičkou a dědou“  

Prosinec  

 1. 12. ,,Vánoční dílničky“ – spolupráce s rodiči, ZŠ 

 5. 12.   - „Mikulášská nadílka“ v MŠ  

 6. 12. - ,,Předškoláci ve škole" - navštívení hodiny matematiky  v 1. třídě   

 Edukačně-stimulační program pro předškoláky - 1x za 14 dní  

 Tvořivé dopoledne s těstem 

 15. 12. - Těšíme se na Ježíška  

Leden                                                           

 Začlenění povinné předškolní docházky od 1. 1. 2017 a Schůzka s rodiči – povinné 

předškolní vzdělávání první lednový týden 

 Tvořivé dopoledne – výroba dárku pro maminku 

 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 

 Sovičky a Myšky – pedagogická diagnostika 

 16. a 30. 1. se uskuteční ESS             

Únor 

 3. 2. – Školní ples  

 7. 2. – návštěva v první třídě v hodině VV                                                           

 Tvořivé dopoledne se sněhem  

 13. a 27. 2. ESS   

 20. 2. kontrola od logopedek                                     

 Představení divadla Šikulka 

Březen 

 Tvořivé dopoledne s textilií - Morena 

 ,,Loučení s Morenou, Vítání Jara“ - dopolední vítání jara společně s I. stupněm ZŠ 

 17. 3. Divadlo Barborka s 1. třídou 

 24. 3. "Kuželkiáda" - zábavné dopoledne  

 4. 3. „Dětský karneval“  

 15. 3. a 16. 3. Česko čte dětem 

 ,,Probuzení broučků“ – dopoledne během pobytu venku 29. 3. – 30. 3. 

 31. 3. Loutkové divadlo pana Hrubce 

 

Duben  

 5. 4. Schůzka se zákonnými zástupci dětí ze  3. ročníku předškolního vzdělávání a s pí. 

učitelkou z 1. ročníku ZŠ  

 Tvořivé dopoledne s přírodninou 

 „Čarodějnický rej" - děti v masce čarodějnic 

 "Předškoláci ve škole" – 11. 4. navštívení hodiny Prvouky v 1.třídě  

   Zápis do ZŠ  - 11. 4. 2017 

  „Den Země“ 22. 4. 2017  

Květen 

 4. 5. Zápis do MŠ 

 10. 5. Taneční soutěž ve Žďáru nad Sázavu 



 Výroba dárku pro maminku 

 15. 5. Besídka ke Dni matek  

 16. 5. Hudební agentura – společně s MŠ Dolní Libochová 

 23. 5. fotografování 

 25. 5. kontrola logopedkou 

Červen 

 Den dětí  

 Projekt Duhový červen – barevné pátky 

 6. 6. navštívení Divadla Radost v Brně 

 13. 6. Oranžové hřiště u školy ve Strážku 

 9. 6. prvňáčci čtou a píší v MŠ                                 

 22. 6. Rozloučení s předškoláky 

 20. 6. Školní výlet – hrátky ve vodě Městské lázně N. M. na Moravě 

Červenec 

 provoz do 14. 7. 2017 

 spontánní hry na Oranžovém hřišti 

 úklid MŠ 

 

Materiální vybavení 

V hodnotě 7966 Kč byly zakoupeny hračky, didaktické pomůcky a povlečení pod vánoční 

stromeček – celou částku poskytl Spolek rodičů. Spolek rodičů sponzoroval i dopravu do 

brněnského divadla v ceně 3648 Kč a zaplatil knihy pro předškoláky v ceně 1789 Kč. 

Z úplaty MŠ hrazeno houpadlo medvěda na Oranžové hřiště v hodnotě cca 11200 Kč. 

Z projektu ČEZ financováno Oranžové hřiště u školy ve Strážku v hodnotě 160 tis. Kč. 

 

 

Věkové složení tříd MŠ 

 počet dětí 

do 3 let (narození od 1. 9. 2013 do 31. 12. 

2014) 
              5 

3leté (narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013)               9 

4leté (narození od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012)                  5 

5leté (narození od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011)              12            

Starší                1                

 

Odklad povinné školní docházky 

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               1 

Dodatečný OŠD                               0   

Celkem                               1 

 

 

 



Péče o děti se speciálními potřebami 

Počet dětí Druh postižení  

                          1 Vady řeči - IVP 

1 Sestavení PLPP – nenaplnění 

konkretizovaných výstupů s přihlédnutím 

k věku dívky 

Celkem              2                              --- 

 

Školy v přírodě: 0 

Úplata za předškolní vzdělávání - základní výše úplaty činí 150 Kč (na provozní dobu 

v měsíci červenci 2017 stanovená poměrná část na 75 Kč) 

 

Část III. 

Účast v soutěžích: 0 

 

                                                           Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2016/2017   11 

Ukončení docházky dětí ve školním roce 2016/ 2017   12 

Počet nepřijatých dětí pro školní rok 2016/2017     0 

 

Hospitační a kontrolní činnost 

Při hospitacích nebyly zjištěny závažné nedostatky, výsledky byly hodnoceny kladně. V 

tomto školním roce se nekonala kontrola ČŠI, pouze kontrola KHS – provedena kontrola 

prostředí MŠ a podkladů o potvrzení očkování všech přijatých dětí k tomuto datu.  

 

 

                                                                    Část V.  

Údaje o pracovnících školy 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2016/ 2017 (stav k 30. 6. 2017) 

Vzdělání – nejvyšší dosažené počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ – předškolní výchova 1 



 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2016/ 2017 (stav k 30. 6. 2017) 

Přehled učitelek v MŠ Počet fyzických osob Přepočtený na 

počet úvazků 

% z celkového počtu 

Kvalifikované učitelky 3 2, 645 100% 

Nekvalifikované učitelky 0 0 0 

 

Věkové složení všech přepočtených učitelek MŠ 

Do 35 let 35-50 let nad 50 let důchodci Celkem 

1 1 1 0 3 

 

Přijatí absolventi SPgŠ, VoŠ pedagogické, Pedagogické fakulty do pracovního poměru 

Počet: 0 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků během školního roku 2016/ 2017 

Typ vzdělávání Zúčastněný pracovník, rozsah 

Kurz inkluze v rozsahu 16 hodin – financováno 

z projektu Moderní formy výuky 

Ivana Červinková, DiS. 

 

Kurz inkluze v rozsahu 16 hodin – financováno 

z projektu Moderní formy výuky 

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, 

změny školského zákona 

Bc. Kateřina Dvořáčková 

 

Primární logopedická prevence  - financováno 

z projektu Moderní formy výuky 

Eva Pišínová 

 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy: 0 

 

Část VII. 

Závěry pro příští školní rok 

V příštím školním roce budeme opět pokračovat v provozu ve 2 hernách - I. třída 

MYŠKY se bude skládat ze 17 dětí různého věku a II. SOVIČKY, zde bude docházet 14 dětí 

různého věku. Kapacita 32 dětí není prozatím naplněna, jedno místo zůstává volné. 

Děti se budou vzdělávat podle inovovaného ŠVP pro předškolní vzdělávání, vycházejícího 

z úprav RVP PV a školského zákona. 



Od 1. 9. 2017 naše MŠ plní povinné předškolní vzdělávání. Průběžně a systematicky MŠ 

připravuje podmínky pro děti od dvou do tří let. 

Každá třída se bude řídit vlastním TVP s přihlédnutím na děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a s ohledem na věk dětí.  

V třídě SOVIČEK bude zařazen chlapec s dg. Aspergerovým syndromem, pro kterého 

bude nutné sestavit za pomoci SPC Brno IVP a bude k němu přidělen asistent pedagoga. V II. 

třídě musíme také vytvořit zázemí pro holčičku s OŠD.  

Třída MYŠEK se bude skládat z dětí v rozmezí zpravidla 2 – 4, 5 let, proto zde bude nutné 

využít školní asistentku. Zde pokládáme za nutné další vzdělávání učitelek v oblasti péče o 

děti od dvou do tří let. 

Bude vypracován společný roční plán školy, do kterého chceme zařadit všechny stávající 

projekty a činnosti stále se opakující, ale i úplně nové, které by mohly obohatit vzdělávací 

nabídku. Nahodile zařadíme výtvarné tvoření z keramické hlíny, moduritu, těsta. .  

Jedincům s narušenou komunikační schopností se budeme snažit pomáhat 

v logopedických chvilkách, které budou mít v kompetenci kvalifikované učitelky Bc. K. 

Dvořáčová a E. Pišíánová. K depistáži a kontrole těchto dětí máme sjednanou spolupráci 

s SPC při Základní škole a Střední škole Březejc, která zaštiťuje školní logopedickou 

prevenci.  

Plánujeme prohlubování spolupráce s mateřskými školami v okolí. 

     Čeká nás dokončení projektu Moderní formy výuky a s tím spojené návštěvy jiných 

organizací. Na podzim 2017 pojede p. u. Dvořáčková na náslech do MŠ Rožná. Úkolem 

vyplývající ze šablon je potřeba domluvy ještě dalších dvou MŠ na společnou výměnu 

zkušeností (Červinková a Dvořáčková). 
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